
  
   یک: صفحه                                    ) آقایان (  1392تقویم مسابقات داخلی فدراسیون تنیس روي میز در سال                                                 

  میزبان  تاریخ  عنوان مسابقات کشور  ردیف  میزبان  تاریخ  عنوان مسابقات کشور  ردیف
    آذر15 -12  جوانانقهرمانی کشور   20  آکادمی تهران  اردیبهشت 9 - 7  خابی تیم ملی نوجوانانمرحله اول و دوم انت  1
  آکادمی تهران  آذر 22-21  دوردومرده بندي  دسته یک  بزرگساالن   21  آکادمی تهران  اردیبهشت 13-11  مرحله اول و دوم انتخابی تیم ملی جوانان  2
  آکادمی تهران  دي 6- 5  دوردومرده بندي  دسته برتر  بزرگساالن   22 تهران  شتاردیبه 23  مسابقات آزاد جایزه بزرگ بسیج  3
  اصفهان  دي 29-27  آزاد و رده بندي دسته برتر جوانان دور دوم   23 تهران  خرداد 8- 7  مسابقات کارمندان دولت  4
  آکادمی تهران  دي 26-25  تیم ملی بزرگساالن دور اولمرحله دوم انتخابی   24  اصفهان  تیر 10 – 8  آزاد و رده بندي دسته سه بزرگساالن دور اول  5
  آکادمی تهران  دي 29-28    دوم دور بزرگساالن ملی تیم انتخابی دوم مرحله  25  آکادمی تهران  مرداد 25 -24  دور اولرده بندي دسته دو بزرگساالن   6
  اصفهان  بهمن 18-15  کشور بزرگساالن قهرمانی  26  ارومیه  مرداد 25-23  نونهاالن  کشور قهرمانی  7
  فارس  بهمن25-23  دور دومآزاد و رده بندي دسته برتر نوجوانان   27  آکادمی تهران  شهریور1 – مرداد 31  دور اولرده بندي  دسته یک  بزرگساالن   8
  آکادمی تهران  همنب 11-10  دوردومآزاد و رده بندي پیشکسوتان   28  آکادمی تهران  شهریور 10- 9  دور اولرده بندي دسته برتر بزرگساالن   9

  مسابقات باشگاههاي کشور  قم  شهریور 15 -13  قهرمانی کشور خردساالن  10
  در سمینار مشخص می شود  تیر  نوجوانان و نونهاالن باشگاههاي برتر لیگ  1  آکادمی تهران  شهریور 15-14  آزاد و رده بندي پیشکسوتان دور اول  11
  در سمینار مشخص می شود  تیر  )متمرکز(دسته یک باشگاههاي نونهاالن و نوجوانان   2  آکادمی تهران  شهریور 21-20  اول دور بزرگساالن ملی تیم انتخابی اول مرحله  12
  آکادمی تهران  تیر 7 - 6  باشگاهی پیشکسوتان  3  آکادمی تهران  شهریور 23 -22    دوم دور بزرگساالن ملی تیم انتخابی اول مرحله  13
  در سمینار مشخص می شود  شهریور  امید و جوانان برتر لیگ  4  آذربایجان شرقی  شهریور 29-27  ر امیدآزاد و رده بندي دسته برت  14
  در سمینار مشخص می شود  شهریور  )متمرکز(امید و جوانان دسته یک لیگ  5  یزد  شهریور 29-27  آزاد و رده بندي نونهاالن  15
  در سمینار مشخص می شود  مهر  بزرگساالن برتر لیگ  6  مدانه  مهر 12-10  دور اولآزاد و رده بندي دسته برتر جوانان   16

  در سمینار مشخص می شود  آبان  بزرگساالن یک دسته لیگ  7  گلستان  مهر 26-24  دور اولآزاد و رده بندي دسته برتر نوجوانان   17

  دوردوم بزرگساالن سه دسته بندي رده و آزاد  18
  آبان 3 - 1

  )رکزمتم( باشگاهها دو دسته لیگ  8  اصفهان
  دیماه
  

  در سمینار مشخص می شود
  

 و بزرگساالن انفرادي - تیمی( کشور باشگاههاي حذفی جام  9  آکادمی تهران  آذر 8 - 7  رده بندي دسته دو بزرگساالن دور دوم  19
  )امید

 فصل نیم
  لیگ

  شود می مشخص سمینار در

  فرمایند توجه کننده شرکت نفرات تعداد و سن و برگزاري محل و تاریخ ، مسابقات بخشنامه به ، اعزام از قبل ها هیئت محترم رؤساي 1:  توضیح

  .  شد خواهد برگزار کشوري قهرمان مسابقات جوانان و ورزش وزارت سوي از اعتبار تامین صورت در:  مهم نکته

  ردیف رده سنی سن توضیحات  ردیف رده سنی سن توضیحات  ردیف رده سنی سن توضیحات
  1 خردساالن 11/10/82 -  6 جوانان 11/10/73 قهرمانی کشور  11 سال50پیشکسوتان 1/1/42 قهرمانی کشور
باشگاههاي 

 کشور
  7 امید 11/10/70 رده بندي کشور  12 سال به باال60پیشکسوتان ه پائینب11/10/32

  2 نونهاالن 11/10/79 -
  3  نوجوانان  11/10/76  قهرمان کشوري

  4 اننوجوان 11/10/77 رده بندي کشور  8 سال به باال 40پیشکسوتان  پائینبه  11/10/52 باشگاههاي کشور  13 سال60پیشکسوتان 1/1/32 قهرمانی کشور
  5 جوانان 11/10/74 رده بندي کشور  10 سال به باال50پیشکسوتان به پائین 11/10/42 باشگاههاي کشور  شرایط سنی شرکت کنندگان آقایان



                                                                    
                                                  

  دو: صفحه                                           )بانوان( 1392تقویم مسابقات داخلی فدراسیون تنیس روي میز درسال                                                  
 میزبان تاریخ  عنوان مسابقات کشور ردیف میزبان تاریخ  وان مسابقات کشورعن ردیف

 اصفهان  آبان 10 - 8  دوردوم نوجوانان انفرادي برتر دسته و آزاد  14 آکادمی تهران  ازدیبهشت 6 - 4 مرحله اول و دوم انتخابی تیم ملی نوجوانان 1

   آذر 8- 5  رمانی کشور نوجوانانقه  15 آستارا  اردیبهشت 19-18 آزاد و رده بندي پیشکسوتان 2

 خوزستان  آذز 22-20 دوم دور جوانان انفرادي برتر دسته و آزاد  16 رضوي.خ  تیر 3- 1   اول دور نوجوانان انفرادي برتر دسته و آزاد 3

 آکادمی تهران  دي 18 -17 اول ردو بزرگساالن ملی تیم انتخابی دوم مرحله  17 تهران آکادمی  تیر14-12  جوانان ملی تیم انتخابی دوم و مرحله اول 4

 آکادمی تهران  دي 20 -19  دوم دور بزرگساالن ملی تیم انتخابی دوم مرحله 18 اصفهان  مرداد 25 -23 آزاد و دسته یک بزرگساالن دور اول 5

  نداسف 2-بهمن 29 قهرمان کشور بزرگساالن 19 آکادمی تهران  شهریور 4- 3 دسته برتر انفرادي بزرگساالن دور اول 6

 مسابقات باشگاههاي کشور همدان شهریور 22-20 آزاد و رده بندي نونهاالن  7

 در سمینار مشخص می شود  شهریور متمرکز -  باشگاهها نوجوانان و نونهاالن  1 اصفهان  شهریور 27 -26 اول دور بزرگساالن ملی تیم انتخابی اول مرحله 8

 در سمینار مشخص می شود  شهریور )متمرکز(جوانان و امید باشگاهها   2 اصفهان  شهریور 29 -28 مدو دور بزرگساالن ملی تیم انتخابی اول مرحله 9

  3 گلستان    مهر 19 -17 اول دور جوانان انفرادي برتر دسته و آزاد  10
  

 باشگاهها بزرگساالن برتر لیگ
 

  مهر
  

 در سمینار مشخص می شود
 یزد  مهر 26 -24 دوم دور بزرگساالن یک دسته و آزاد  11 

 شود می مشخص سمینار در  آبان ) متمرکز( باشگاهها بزرگساالن یک دسته قهرمانی  4 آکادمی تهران  آبان 17 -16  دوردوم بزرگساالن انفرادي برتر دسته  13

  .ه توجه فرمایند،به بخشنامه مسابقات، تاریخ و محل برگزاري وسن وتعداد نفرات شرکت کنند اعزام از قبل ها هیئت محترم رؤساي:  توضیح
   شرایط سنی شرکت کنندگان بانوان                                                                           

  .  در صورت تامین اعتبار از سوي وزارت ورزش و جوانان مسابقات قهرمان کشوري برگزار خواهد شد: نکته مهم 

 داوران فدراسیون کمیته مسابقات و

  ردیف رده سنی سن توضیحات  ردیف رده سنی سن توضیحات
  1 نونهاالن 11/10/79 -  4 جوانان 11/10/74 رده بندي کشور
  2 نوجوانان 11/10/77 رده بندي کشور  5 جوانان 11/10/73 قهرمانی کشور
  3 نوجوانان 11/10/76 قهرمانی کشور  6 امید 11/10/70 رده بندي کشور


